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fAupente MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 29 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 
a) Beslutsärende Ändrad sammanträdestid den 29 maj 2019. 
b) Information om miljö- och hälsoskyddsnämndens utbildningsdagar 
c) Information om förvaltningens strategiska seminarium. 

§30 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut från och med 2019-01-22 till och med 2019-03-13 anmäls samt presentation av 
ett delegationsbeslut från enheten enskilt vatten och avlopp. 

§31 

Meddelanden enligt förteckning 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda meddelanden enligt förteckning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förteckning över meddelanden från och med 2019-01-22 till och med 2019-03-13 anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
,-_:, 
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2   Uppsala.. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 32 

Överklagade ärenden och domslut 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att lägga anmälda överklagade ärenden och domslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Överklagade ärende och domslut från och med 2019-01-22 till och med 2019-03-13 anmäls. 

§ 33 

Frågor från förtroendevalda och allmänheten 

Svar på fråga från M+C+KD om smittan på Fyrishov: Förvaltningen informerar om de åtgärder 
som utfördes i samband med utbrottet av Pseudomonas aeruginosa vid Fyrishov i februari 2019. 
Smittkällan var den flagande färgen i en av bassängerna. 

Svar på fråga S+MP+L om bullervall vid Årsta: Förvaltningen informerar om bullervallen som 
byggdes längs med nya E4. Vid 41I-gården lämnades en öppning i vallen som anses orsaka vissa 
störningar. Bullerkartläggning 2017 visar att kravet på högst 55 db ekvivalent ljudnivå uppfylls. 

§ 34 

Konferenser och rapporter 

a) Sveriges milj ökommuners årskonferens 8-9 maj. Klara Ellström (MP), Björn Smeds (L), 
Elias Moberg (KB) och Anette Fischer (V) deltar från nämnden. 

b) Barnombudet i Uppsala län, Drottninggatan 8 i Uppsala, torsdagen den 11/4 kl. 9.30. 
Anette Fischer (V) och Magnus Wikberg (KB) deltar från nämnden. 

c) Webbkonferens Arbetsmiljöverkets information och tillsyn 2019-2020. Klara Ellström 
deltar från nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala,, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 35 

Aktuellt från förvaltningen 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar följande information: 

a) Utbildning för miljö- och hälsoskyddsnämnden sker den 23 april klockan 09.00-12.00 och 19 
juni klockan 09.00-12.00. 

b) Förvaltningens strategiska seminarium sker den 25 september klockan 09.00-12.00. 

§ 36 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från nämnd 2019-0243 samt 
arbetsutskott 2019-03-27 

Rubricerade protokoll anmäls. 

§37 

Information på nämnden 

a) Inför beredningsveckan, föredragande Anna Nilsson, miljödirektör. 

Justerandes sin 4(4  - 
Utdragsbestyrkande 
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upekela MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§38 

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 
MHN-2019-0056 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att fastställa tillståndsavgifter för ansökan om tobakstillstånd enligt bilagal, 

att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt bilaga 1, 

att ansökningsavgifterna ska börja gälla den 1 juli 2019, 

att tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020, samt 

att tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska kvarstå. 

Sammanfattning 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088). Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Tillsynsansvaret utökas 
också till att avse partihandlare. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Enligt lagen får 
kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn. 

Enligt prop. 2017/18:156, sidan 130, framgår att prövningen ska i allt väsentligt kunna ske på 
samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd. Den nu föreslagna tillståndsprövningen 
innehåller färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. Regeringen bedömer därför att 
kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning kan komma att 
vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPente MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 39 

Plan för Uppsala kommun livsmedelskontroll 2019-2021 
MHN-2019-3259 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att anta kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2019-2021. 

Sammanfattning 
Av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel framgår 
att varje kontrollmyndighet årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. 
I kontrollplan ges en övergripande beskrivning av nämndens verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningens område. Planen beskriver bland annat hur nämnden uppfyller de krav 
som ställs i livsmedelslagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign°  
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2 Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 40 

Beslut om strandskyddsdispens för ombyggnation av pumphus till 
café/restaurang på fastigheten Kronåsen 1:25 
MHN-2019-0737 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens för ombyggnation av pumphus till café/restaurang med 
tillhörande uteservering, 

att dispensen endast avser den yta som restaurangen och uteserveringen upptar, 

att ta ut en avgift på 9 200 kronor för handläggning av ansökan, 

Villkor för dispensen är: 
att åtgärden i huvudsak utformas enligt inlämnade handlingar och uppgifter 1 ärendet. 
att caf&t och uteserveringen inte ska avhålla allmänheten från att vistas i området. 

Sammanfattning 
Ansökan avser dispens från strandskyddet på fastigheten Kronsåsen 1:25, vid Fyrisån. 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun söker strandskyddsdispens för ombyggnation av ett 
pumphus till ett café/restaurang med offentliga toaletter i närheten av några boulebanor. Det finns 
ett särskilt skäl och åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Justerandes sign 

kk 

Utdragsbestyrkande 
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fAuPenlia MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§41 

Beslut om tillstånd och dispens enligt naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten på fastigheten Övernäs 1:22 
MHN-2019-0420 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan om tillstånd för renovering och tillbyggnad av i ansökan kallad hus 1 och hus 2 
samt för att installera solceller på tak i söder, enligt punkt A 10 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten, inom fastigheten Övernäs 1:22, 

att bevilja dispens från naturreservatsföreskrifterna för markarbeten i samband med 
renovering och tillbyggnad av hus 1 och 2, för att borra en dricksvattenbrunn samt anlägga 
enskilt avlopp, enligt punkt A 1 naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten inom 
fastigheten Övernäs 1:22, 

att ta ut en avgift på 9 775 kronor för handläggningen av ansökan, 

Dispensen och tillståndet är med stöd av 16 kap. 2 § milj öbalken förenade med följande 
villkor: 
att arbetet i huvudsak ska utföras enligt inlämnade uppgifter i ärendet och i övrigt bedrivas 
under iakttagande av de gällande bestämmelserna för Hågadalen-Nåstens naturreservat. 
att byggnationerna placeras enligt inlämnad situationsplan och utformas med stor hänsyn till 
landskapsbilden och kulturmiljön. 
att byggarean för hus 1 inte överskrider 71 kvadratmeter och för hus 2 inte överskrider 40 
kvadratmeter, samt att husen utformas enligt beskrivning i ansökan med fasad i röd 
träpanel, vita knutar samt att takens färg är svart eller tegel. 
att avståndet från befintlig marknivå till nockhöjd på hus 1 inte överstiger 5,3 meter. 
att utformning och detaljer kring avloppsanläggningen hanteras i den ansökan om tillstånd 
till enskilt avlopp som ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
att dricksvattenbrunnen anläggs enligt Sveriges geologiska undersöknings vägledning 
Normbrunn-16. 
att solcellerna anpassas till att ha samma färg som taket. 

Sammanfattning 
Ansökan gäller dispens och tillstånd från naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten (1998-
05-27 §195) för om- och tillbyggnad av befintliga bostadshus samt för borrning av 
dricksvattenbrunn, anläggande av avlopp och installation av solceller, på fastigheten Övernäs 1:22. 
Fastigheten ligger inom tomtmark enligt reservatsbeslutets zonindelning. Under förutsättning att 
åtgärderna genomförs enligt inlämnade uppgifter i ansökan kommer karaktären på fastigheten att 
behållas och smälta in i landskapsbilden och de är därför förenliga med naturreservatets syften. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

y
m, 

 Justerandes si  6  L‘J 
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Uppsalai MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 42 

Beslut om ändring av villkor för strandskyddsdispens, Vårdsätra 
strandpromenad, etapp 3 
MHN-2017-5828 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att ändra villkor två i beslut om strandskyddsdispens för Vårdsätra strandpromenad etapp tre, 
daterat 2018-05-22 dnr 2017-5828. Villkoret ändras från "att inga arbeten får utföras under 
perioden 15 mars — 30 september" till: 

• att inga arbeten får utföras under perioden 15 juni — 30 september enligt bilaga 1, 

att ta ut en avgift på 2 300 kr för nedlagd tid för ändring av beslutet 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljade den 22 maj 2018 strandskyddsdispens för etapp 3 av 
Vårdsätra strandpromenad. Nämnden bedömde att det förelåg särskilt skäl samt att 
ingreppet i natuimiljön var litet i förhållande till den nytta promenaden innebar för det rörliga 
friluftslivet. Ett av villkoren i dispensen var att inget arbete får utföras under perioden 15 mars — 30 
september. För att kunna färdigställa den sista delen av promenaden innan sommaren har 
Stadsbyggnadsförvaltningen ansökt om en förlängning av arbetstiden och en ändring av villkoret. 
Utifrån det sätt de sista delarna av arbetet med strandpromenaden planeras bedömer miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att förlängningen kan beviljas och villkoret ändras, utan att detta påverkar 
strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 mars 2019. 
Arbetsutskottet har inte berett ärendet. 

Justerandes sign 
b )6ä‘ 

Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 43 

Yttrande över detaljplan för Kalle Blanks väg, samråd 
MHN-2014-2331 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 3 april 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i 
Länna. I översiktsplanen pekas Länna ut som en prioriterad tätort som ska stödja en 
befolkningstillväxt i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsalai  MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 44 

Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Assar Luthagen, samråd 
MHN-2018-6104 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 3 april 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ökad exploatering inom två fastigheter i Luthagen. Två 
nya fristående flerbostadshus är tänkta att ersätta två befintliga bostadshus på fastigheterna. 
Planområdet ligger inom hög känslighet för grundvattnet enligt det kartmaterial som tagits fram för 
riskanalysen av Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt. En 
riskanalysutredning och dagvattenutredning har tagits fram inom planarbetet. Dessa föreslår 
skyddsåtgärder för att inte påverka grundvattnet negativt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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551upekalue MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 45 

Yttrande över detaljplan för del av Fullerö 21:66, samråd 
MHN-2019-1539 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 3 april 2019 till plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark intill 
Fullerömotet. Planområdet omfattar 26 hektar och tillkommande bebyggelse uppgår till en 
bruttoarea på 130 000 kvm. Förslaget innehåller ytor för verksamheter, industri, kontor och mindre 
delar för idrottsanläggning och handel. Handeln ska komplettera den befintliga handeln i Storvreta. 
Idag är området obebyggt och består främst av avverkad skogsmark och en mindre del 
jordbruksmark. Enligt översiktsplanen pekas området ut som möjligt nytt verksamhetsområde. 

Justerandes sign 

\'.1)1)‘'  

Utdragsbestyrkande 
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fä Uppsala  u. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§47 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning av vad som är med 
hushållsavfall jämförligt avfall 
MHN-2019-2799 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att överlämna yttrande daterat den 3 april 2019 till Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Jäv 
Elias Moberg (KD) och Viktor Karlsson (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av detta 
ärende. 

Sammanfattning 
Det finns ett behov av att förtydliga vad som utgör hushållsavfall respektive verksamhetsavfall i 
olika typer av livsmedelsverksamhet. Eftersom det bara är det kommunala avfallsbolaget och de 
som bolaget anlitar som yrkesmässigt får transportera, bortskaffa och återvinna hushållsavfall så är 
klassningen hushållsavfall respektive verksamhetsavfall viktig. I yttrandet redogör miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för sin bedömning av gällande regler. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign° 
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2 upenloi MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-03 

§ 48 

Ändrad sammanträdestid den 29 maj 2019 
MHN-2019-0567 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

att ändra sammanträdestiden den 29 maj från klockan 13.00 till klockan 09.00. 

Sammanfattning 
Nämnden har beslutat om sammanträdestider för 2019. Efter förslag beslutar nämnden att 
flytta sammanträdestiden från klockan 13.00 till klockan 09.00 den 29 maj 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signo  
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